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Hei!

Boligkjøp er den klart største investeringen de fleste av oss gjør.  Dessverre er 

konfliktnivået mellom kjøper og selger ofte høyt - og terskelen er lav for å komme i 

konflikt.

Det er mange følelser i sving når vi kjøper eller selger vårt neste eller forrige hjem, 

og særlig kan dette materialisere seg i forbindelse med overtakelse. Ofte kan små 

forventningsvvik være utgangspunkt for en konflikt som ekskalerer og som kunne 

vært unngått.  Grundig og god forberedelse til overtakelse av boligen som er solgt, 

kan være med på å bidra til en mindre konfliktfylt handel og en bedre opplevelse for 

partene. 

Har du lyst på en friksjonsfri overtakelse? 

Vi har samlet en guide som beskriver hvilket tilbehør som skal medfølge, og ikke 

mist hvilke krav som stilles til vask og rydding av boligen før overtakelse. Hvis du tar 

utgangspunkt i denne, vil du legge til rette for en bedre opplevelse for alle som er 

involvert - og ikke minst redusere sjansen for en konflikt! 

En veileder for overtakelse

Vi har delt opp guiden i to kategorier: 

• Rydding & Vasking

• Løsøre & Tilbehør
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Hva om noe ikke er som det skal?

Denne guiden hjelper selger med å gjøre de rette forberedelsene, og å avklare kjøpers 

forventninger. Hvis det oppstår en uoverensstemmelse i forberedelsene til eller 

under overtakelsesbefaringen, er det viktig at du kontakter din eiendomsemgler for 

rådgivning knyttet til hva som bør gjøres.  Da kan dere sammen vurdere tiltak for å 

håndtere uoverensstemmelsen, slik at denne ikke får større virkning enn nødvendig. 

Overtalelsesprotokoll
Senest dagen før overtakelse får partene via SMS tilsendt link til en digital over-

takelsesprotokoll fra oppgjørsavdelingen. Denne skal fylles ut av partene i fellesskap 

på overtakelsesbefaringen, gjerne på selgers telefon eller nettbrett. I protokollen skal 

kjøper akseptere rydding og rengjøring, at boligen er i den stand den var ved besik-

tigelse og at nødvendig sikkerhetsutstyr er på plass. Dersom det er noen avvik, er det 

mulighet for å notere dette i protokollen.  Strømabbonnementet skal også overføres 

fra selger til kjøper, det er et integrert system for automatisk håndtering av dette.

Vi er der for deg!

Vi håper du får nytte av denne guiden. Ta gjerne kontakt dersom du har noen 

spørsmål – hos oss vil du alltid finne noen som med glede tar en boligprat.

 

Lykke til på overtakelse!

Hilsen alle oss i Sem & Johnsen
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Rydding og vasking
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Den som selger en bolig skal etter loven ha ryddet og vasket boligen. Selve 

eiendommen skal være ryddet. Oversikten er utarbeidet av Norges Eien-

domsmeglerforbund og tilpasset av Sem & Johnsen

Dette står i avhendingsloven § 2-2: «Når kjøparen overtek bruken av eiged-

omen, skal romma vere rydda og reingjorte. Eigedomen skal også elles vere 

rydda.»

Et tilbakevendende spørsmål til  er «hvor godt det skal være vasket?».

God «julevask» i beboelsesrom
Vårt pleier å være at det skal være vasket som en «god julevask». Nå 
er det kanskje ikke alle som vasker så nøye til jul, men i en tradisjonell 
julevask inngår en grundig vask i alle kriker og kroker. Og i alle skap og 
skuffer.

En vanlig tommelfingerregel er at alle horisontale flater skal vaskes, 
mens vertikale flater (vegger og lignende) kan tørrmoppes.

Men ingen regel uten unntak: Vegger som er møkkete – for eksempel av 
sot, skal vaskes. Flisene i dusjen på badet bør også vaskes, det samme 
bør for eksempel veggen bak komfyren. (For husk: Vaskingen skal skje 
etter at selgeren har flyttet ut alle møbler og kasser!)

En liten huskeliste for flyttevask:
•  Alle flater er rengjort
•  Alle skap og skuffer er vasket på innsiden og utsiden
•  Vinduene er pusset på innsiden og utsiden
•  Komfyr, kjøleskap, badekar og lignende er dratt frem, og det er 

vasket bak (der de ikke er intergrert)
• Hvitevarer som står igjen (f.eks komfyr, oppvaskmaskin mm) skal 

være grundig rengjort
• Alle sluk skal være renset
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• Lufteventiler skal være renset
• Peis og ovner er tømt og kostet
• Boder, garasje og balkong/terrasse skal ryddes og feies
• Tomten skal ryddes

Boder, loft og kjeller
Beboelsesrom skal naturlig nok være vasket og rengjort bedre enn man 
trenger å gjøre på loft, i kjeller og i garasje. Hvor godt det skal rengjøres 
kommer an på boden. I råkjellere er det vanlig å feie gulvet og vaske over 
hyller. Vegger bør tørrmoppes.

I boder som har «vanlig gulv» og vegger – for eksempel inne i leiligheter, 
er det mer logisk å vaske.

I garasjen er det vanlige å feie garasjegulvet og tørrmoppe eller koste 
veggene.

Solgt oppussingsobjekt? Snakk med kjøperen!
Over har vi angitt lovens hovedregel. Men i noen tilfeller kan det være 
greit å snakke med kjøperen på forhånd. Hvis man har solgt et oppuss-
ingsobjekt, og kjøperen har sagt de skal gyve løs med riving, da kan det 
være greit å bare støvsuge. Men dette er kjøperens valg!

Selgerne kan vaske selv
Loven sier bare noe om hvordan boligen skal være ved overlevering – 
ikke hvem som skal gjøre det. Det betyr at selger gjerne kan vaske selv. 
Men det er samme standard for selger og for profesjonelle vaskefirmaer 
som vasker.

TIPS: Bruker selger et vaskebyrå, så velg et som gir «flyttevaskgaranti». 
Da vil byrået kunne vaske på nytt hvis det ikke er skikkelig vasket, uten 
tillegg i pris.
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Hvordan skal flyttevask kontrolleres?
Vaskingen kontrolleres av selger og kjøper i fellesskap på overtagelsen. 
Da skal selger og kjøper gå gjennom boligen. Kjøpere som ikke mener 
vaskingen holder lovens standard kan da klage på vaskingen.

(Men man kan som kjøper ikke kreve mer enn det loven sier, det vil være 
å gå for langt å kreve at garasjegulvet er fullvasket, for eksempel.)

Selger har rett til å få vaske på nytt. Eventuelt kan kjøper få en erstat-
ning for vaskingen. Dette noteres i overtakelsesprotokollen. Der eien-
domsmegleren er med på overtagelsen, vil eiendomsmegleren kunne gi 
god veiledning om vaskingen.

Råd til selger
• Sett av god nok til til vaskingen hvis du skal gjøre det selv. Det tar tid 

å rundvaske en hel bolig!
• Snakk med kjøperen om hva de ønsker.

Råd til kjøper:
• Sjekk nøye langs lister og i skap
• Ta en ekstra sjekk i dusjen og ved badekaret
• Hvis dere skal male når dere flytter inn, si fra på forhånd. Da er det 

lurest at det vaskes med salmiakk, og ikke såpe.
• Gjør all sjekk før nøkkeloverlevering og signering av 

overtagelsesprotokoll. Når dere har fått nøklene er det for sent å 
klage!

OBS: Du kan ikke forvente at huset vaskes utvendig, dette gjelder også 
utvendig solskerming. Ei heller vinduer som ikke er normalt tilgjengelige. 
Skjolder og merker rundt bilder eller over varmekilder fjernes ikke. Og til 
slutt: Regn med at det er hull i veggen etter billedoppheng ol. det er helt 
normalt og innenfor hva du må forvente!
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Løsøre & Tilbehør
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Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom 
Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende 
fra 1. januar 2020.

Generelt
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 
regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast 
eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med 
innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal 
følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmon-
tert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen 
detaljert oversikt over hva som omfattes av  «innredning og utstyr», og over hva 
som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Brans-
jens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av 
avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, 
kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet
annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer
av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for ga-
rantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i 
nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og pan-

elovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 

terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som 

ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, 

herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette 

eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt 

musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
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5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjveg-

ger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, 

herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garde-

robehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse 

eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte

hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerm-

ing, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/

ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, 

munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, oppheng og 

skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 

krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til 

sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, 

varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kamer-

aer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en 

sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger 

likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, 

samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 

og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel 

til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 

medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL

medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
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